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Dame med stol Maria Marcus Hent PDF Forlaget skriver: En meget personlig bog om hvad der sker med en
når man fra den ene dag til den anden får sit liv forandret til et liv i en kørestol: Er det nu stolen der

bestemmer hvem du er nu. En lidt ynkværdig person der sidder dernede i børnehøjde og ikke kan noget selv
og sikkert heller ikke evner at tænke rationelt længere? Eller & er du faktisk stadig dig? Og hvad har den

proces betydet for dit liv? Bogen falder i tre dele med hver sin synsvinkel. Første del handler om hvordan det
gik til: En narkoselæge der stak forkert i MMs rygmarv; derpå tiden på hospitalet og tiden på det optimale

gentræningssted Rigshospitalets klinik for rygmarvsskader i Hornbæk - og så hjem til et nyt hjem. Anden del
er en række mere principielle kapitler med udgangspunkt i forfatterens erfaringer med sin nye hverdag: At

køre på en ganske almindelig gade hvor den mindste rille mellem fliserne giver et bump i understellet for slet
ikke at tale om brosten og manglende skrå nedkørsler på gadehjørnerne. Alle de alt for hjælpsomme

omklamrende mennesker der vil en det så godt og samtidig vanskeligheden ved at blive betragtet som et
normalt og tilregneligt menneske. Alt det man ikke snakker om sex med kæresten når man er lam i benene og
ikke bare sådan kan rykke rundt i sengen. Og ikke mindst problemerne med det man slet ikke snakker om

fordi det er flovt og ulækkert når lammelserne også har ramt kontrollen med de mere intime funktioner. Sidste
afsnit handler så mere specifikt om alle overraskelserne de nye omgivelser kontakten med andre mennesker
der bliver så meget mere intens; det forenklede begrænsede dogmeliv og dets uventede berigelse af livet sære
forudanelser og drømme & Hvad hvis det var alt dette her der var en drøm? Hvor meget ville du så længes

efter at vågne op og sige farvel til alt det nye? Maria Marcus (f. 1926) er nu som før praktiserende sexolog og
psykoterapeut. Hun har en lang række bøger bag sig.
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